Ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων στον αγώνα
κατά της πανδημίας COVID-19
Tο ΣυμβούλιοΕυρωπαϊκώνΕκκλησιών, ένααπό τα σημαντικότερα θεσμικάόργανα τωνΕκκλησιώντης
Ευρώπης στο οποίοσυμμετέχει δυναμικά και η Εκκλησία τηςΕλλάδος, συνεχίζεικαιστον καιρότης πανδημίας
τις εργασίεςτου γιατην προάσπιση και τηνπροστασία τωνανθρωπίνων δικαιωμάτωνστην Ευρώπη και
ευρύτερα. Το έργοαυτό έχειαναθέσει ειδικότερα στη «Θεματική Ενότηταγια τα ΑνθρώπιναΔικαιώματα», η
οποία μελετάτρόπους ενίσχυσης τωνΕκκλησιώνστον αγώνατους για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων και
γενικότερα όλων όσοιαντιμετωπίζουνμε οποιοδήποτετρόπο τον κίνδυνο καταπάτησης των δικαιωμάτων
τους ως πολιτών αυτού τουκόσμου και τηςστέρησης τωνδωρεών που έχουνλάβει ως δημιουργήματα του
Θεού.
Σε κείμενό της, που εκδόθηκε μόλις πρόσφατα, η «ΘεματικήΕνότηταγια ταΑνθρώπινα Δικαιώματα» του
Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών εκφράζει τη στήριξή τηςστοναγώνατων λαών τηςΕυρώπηςκαιτονίζει
ότι στη δύσκολησυγκυρίατης πανδημίας χρειάζεταιη ενότητακαιη επαγρύπνηση όλωνμας γιατην
αντιμετώπιση τουεπικίνδυνουκορωνοϊού, για την περιφρούρηση τηςδωρεάςπρωτίστως τηςανθρώπινης
ζωής, καθώς και της αξιοπρέπειας.
Ακολουθείη απόδοση τουκειμένουστα ελληνικά:
Το έτος 2020 σηματοδοτεί μιαμοναδική στιγμή στην ιστορίατουΧριστιανισμούστην Ευρώπη, αλλάκαι σε
ολόκληρο τον κόσμο. Φέτος οι Χριστιανοίσε πολλές χώρεςδεν μπορούννα μαζευτούν όλοι μαζί γιατην
ανάμνησηκαι τον εορτασμότουΠάσχαμε τις ακολουθίεςτης σταύρωσης, του θανάτου και τηςαναστάσεως
του Ιησού Χριστού. Ο λόγος είναι τανομικάμέτραγια τηνεπιβράδυνση τηςεξάπλωσηςτου ιδιαίτερα
μεταδοτικού -και φονικού ειδικάγια τις ευάλωτεςομάδες-ιού Sars-CoV-19. Η απαγόρευση των εορτασμώντου
Πάσχα στις εκκλησίες είναιένα μόνο παράδειγματων εκτεταμένωνπεριορισμών στην άσκηση πολλών
ανθρωπίνωνδικαιωμάτωνκαιπολιτικών ελευθεριών σε όλο τονκόσμο, οι οποίοι αποτελούν μέρος της
προσπάθειαςγια τηντήρηση της φυσικήςαπόστασης ως μέτροαποτροπής τηςμετάδοσης τηςμόλυνσηςαπό
άτομο σε άτομο.
Δεδομένου ότι δενέχει υπάρξει ανάλογη περίπτωση περιορισμούτης θρησκευτικήςελευθερίαςή πολλών
άλλων θεμελιωδώνδικαιωμάτωνστη σύγχρονη εποχή, καιεπειδή αυτάτα δικαιώματαγίνονται συνήθως
αντιληπτάως η νομική ραχοκοκαλιά τηςδημοκρατίας μας και τουκράτουςδικαίου στηνΕυρώπη, η Θεματική
Ομάδα για τα ΑνθρώπιναΔικαιώματα του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιώνεξέτασε τα ζητήματα που
διακυβεύονται. Κατέληξε στιςακόλουθεςσκέψεις:
1. Ο νέος τύποςκορωνοϊούαποτελείμια σοβαρή πρόκληση γιατην ανθρωπότητα. Χωρίςευρείαανοσία, χωρίς
εμβολιασμόκαιχωρίς ενδεδειγμένη ιατρική θεραπεία, αυτό τοξέσπασματης πανδημίας έχειτη δυνατότητα
να επιβαρύνεικαινα διαταράσσει τη λειτουργία τωνεθνικών συστημάτωνυγείας παγκοσμίως και για τον
λόγο αυτό να προκαλείπερισσότερουςθανάτουςαπό ό,τι θα ήταν ιατρικάαναμενόμενο. Είναι επομένως

πρωταρχικήςσημασίαςη επιβράδυνση της διάδοσής του, ώστε να δίνεται η δυνατότηταστα εθνικά
συστήματαυγείας νασυμβαδίζουν με το ποσοστό μόλυνσης και ναανταποκρίνονταιστις ανάγκες της
θεραπείας τωνατόμων που αρρωσταίνουν ταυτόχρονα.
2. Ο καλύτερος τρόποςγια να περιοριστεί η επιδημίαείναινα περιοριστείσοβαρά η φυσική επαφή μεταξύτων
ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι δραστηριότητεςπου δεν είναι απολύτως απαραίτητες πρέπεινα
περιοριστούνστο ελάχιστο. Να σταματήσουνοι επιχειρήσεις, να μείνουν κλείστατα καταστήματα, να
ακυρωθούνεμπορικές, πολιτιστικέςκαιαθλητικέςεκδηλώσεις, ακόμηκαινα απαγορευτούνοι ιδιωτικές
συγκεντρώσειςκαιοι εορτασμοί. Ωστόσο, περιορίζονται σημαντικάπολλά θεμελιώδη δικαιώματα που
κατοχυρώνει το εθνικό, διεθνέςκαιευρωπαϊκό δίκαιο.
3. Αυτοί οι περιορισμοίπεριλαμβάνουν το δικαίωμαστην ελευθερίατης θρησκείας ή των πεποιθήσεων
(FORB), το οποίοσυνδέεταιμε την ελευθερίακάθε ατόμου «μεμονωμέ νωςή συλλογικώς, δημοσίαή κατ’
ιδίαν, δια τηςλατρείας, της παιδείας, καιτης ασκή σεωςτων θρησκευτικώνκαθηκό ντων και τελετουργιών».
4. Ενώ ορισμέναθεμελιώδηδικαιώματα – όπως η ελευθερίατης συνείδησης ή της έκφρασης – δεν εξαρτώνται
από την κοινωνική επαφή, υπάρχουνκαιάλλαγια ταοποία δενισχύει το ίδιο. Η ελευθερία τηςθρησκείαςή
των πεποιθήσεων καιη ελευθερία του συνέρχεσθαι ή του συνεταιρίζεσθαι είναι δικαιώματαπου
συνδέονται στενά με την κοινότητακαιτιςσυναρθροίσεις, και συνεπώς επηρεάζονταισημαντικάαπότα
ισχύονταμέτρα.
5. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για ταΑνθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και άλλεςδιεθνείς συμβάσειςγια τα
ανθρώπιναδικαιώματα, αναφέρουν συγκεκριμένατη δημόσιαυγείαως λόγο περιορισμού τηςελευθερίας
της θρησκείαςή των πεποιθήσεων. Ορισμένα κράτη έχουνδηλώσει ακόμη ότιβρίσκονταισε κατάσταση
εθνικής έκτακτης ανάγκης, κάτιπου επιτρέπειεπίσηςορισμένους περιορισμούςτων θεμελιωδών
δικαιωμάτων βάσειτης Σύμβασης. Ωστόσο, ακόμη καιαυτά ταεθνικάσυντάγματα -γιαπαράδειγμαο
γερμανικός «ΒασικόςΝόμος»-που δεν αναφέρουν συγκεκριμένους λόγους για τον περιορισμό της
ελευθερίαςτης θρησκείας ή των πεποιθήσεωνεξετάζει πάντατα θεμελιώδη δικαιώματατων άλλωνόπως
και βασικέςαξίες τηςσυνταγματικής τάξηςως εγγενή εμπόδιαγια την άσκηση τηςελευθερίαςτης
θρησκείας ή των πεποιθήσεων και τιςεξισορροπεί αναλόγως σε περιπτώσειςπου διαπιστώνεται
σύγκρουση.
6. Οι ισχύοντεςπεριορισμοίστα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένηςτης ελευθερίας τηςθρησκείας
ή των πεποιθήσεων, είναι επομένως γενικά νόμιμοι καιαποδεκτοί απότην άποψη των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Η προστασία τωναδύναμων και ευάλωτωνθεωρείται υπό το πρίσματης θρησκείας επίσης
ως πολύ υψηλή αξία καιχρειάζεται να επιτευχθείμια ισορροπία έναντι τηςανάγκης γιαεπικοινωνία και
συνάθροιση.
7. Ενώ σε καιρούςδιωγμών, σφαγών καιγενοκτονιών, ακόμη και προηγούμενων πανδημιών, οι εκκλησίες
ήταν το καταφύγιο και η παρηγοριάγια πολλούς πιστούς, είναι σημαντικόνα παραδεχτούμε ότιη
απαγόρευση των συνάξεων, συμπεριλαμβανομένωντων ακολουθιών, δενεννοούνταιως αρνητικές

θρησκευτικές διακρίσειςκαιδιώξεις. Σήμερααυτάτα μέτρααποσκοπούνστην προστασίατων ανθρώπινων
ζωών, τόσο των πιστών όσο και όλων των άλλωνμελώντης κοινωνίας.
8. Ωστόσο, όλοι οιπεριορισμοί τωνθεμελιωδώνδικαιωμάτων πρέπει να έχουννομική βάση, να είναι οι
αναγκαίοι, οι κατάλληλοι, να είναιλογικοί και γενικότερα ανάλογοισε σχέση με τον στόχο που εξυπηρετούν
και το δικαίωμαπου περιορίζουν. Η αρχή της ίσηςμεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένηςτης σταθερότητας
των μέτρων, πρέπει επίσης ναληφθείυπόψη. Κατάτη νομική πρακτική, αυτοίοι όροιπροκαλούνσύνθετες
εκτιμήσεις και περίπλοκη εξισορρόπηση, που οδηγεί σε αποφάσεις κατάπερίπτωση.
9. Η σημερινή απειλή -παρούσακαιεπικίνδυνηως έχει-γενικάδεν απαλλάσσει το εκτελεστικόή ακόμηκαιτο
νομοθετικό έργοτηςκυβέρνησηςαπό τηντήρηση αυτών τωνόρων. Η νομική μαςτάξηεξαρτάται από
αυτούς. Φωνέςαπό τον νομικό κόσμο και απόπολλέςθρησκευτικές κοινότητεςεγείρουν ερωτήματα εάν
όλα τα μέτραείναι αναλογικάή εάν υπάρχει εύλογη συνέπεια και σταθερότηταστην εφαρμογή του
«κλεισίματος», ιδίως όσοναφορά την αντιμετώπιση εξίσου όλωντων συντελεστών σύμφωνα με την
αντικειμενική συγκρισιμότητά τους.
10. Ταυτόχρονα, η αμεσότητακαιο κίνδυνοςτης κατάστασης ανάγκασε τιςκυβερνήσεις ναλάβουνπολύ
σοβαρές καιβαρυσήμαντες αποφάσειςεσπευσμένακαισε πολλές περιπτώσειςχωρίς να υπάρχειανάλογη
προηγούμενηεμπειρία. Μπορείνα υποστηριχθείότιιατρικά ιδρύματαείχανπροειδοποιήσεικάποια στιγμή
για τον κίνδυνο πανδημίας και μάλιστα είχαν προτείνεισχέδια έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, ακόμη και αν
τέτοιεςπροειδοποιήσειςείχαν καταγραφείκαικαλύτερα σχέδιαπανδημίαςείχανπροετοιμαστείεκ των
προτέρων, πάλιη κατάσταση αυτήθα ήτανπρωτοφανής και απειλητική γιαόλους εκείνουςπου βρίσκονται
σε θέσεις πολιτικήςευθύνης. Η κοινωνίαως φορέας τωνθεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει ναείναι ενήμερη
για τους έκτακτους περιορισμούς, οιοποίοιεξυπηρετούν κυρίως την ηθική προσταγή γιατην προστασία
της ζωής των ανθρώπωνκαιδεν χρησιμοποιούνται -με μερικέςαξιοθρήνητεςεξαιρέσεις- γιαάλλες πολιτικές
σκοπιμότητες.
11. Ως εκ τούτου, ενώ είναι πάντα απαραίτητο σε δημοκρατικά κράτη που βασίζονται σε κανόνες να
παρατηρούναπό πολύκοντά, να αμφισβητούνκαινα ελέγχουν τιςενέργειεςτης κυβέρνησης, ειδικά όταν
αυτές περιορίζουν θεμελιώδη δικαιώματα, δενείναι η στιγμή γιαμια κακώς εννοούμενη «πολιτική
ανυπακοή». Αυτή η αυστηρότητα περιλαμβάνειθρησκευτικές κοινότητες που είναι επιφυλακτικές γιατον
τρόπο τέλεσης τωνμεγάλεςεορτώντους -Πάσχα, Πεσάχ και Ραμαζάνι– χωρίςτη συνήθη κοινωνική ζωή και
τα φυσικά τελετουργικάπου σχετίζονται με αυτή.
12. Εάν οι πολίτες έχουναμφιβολίες σχετικάμε τη νομιμότηταοποιουδήποτε μέτρου, ο νόμιμοςκαικατάλληλος
τρόπος είναι η προσφυγή στα δικαστήρια, να αξιολογήσουν και, εάν χρειαστεί, ναδιορθώσουν τα μέτραπου
τίθενται υπόαμφισβήτηση. Αυτή η πρακτική δεν είναι ένδειξη έλλειψης αλληλεγγύης, αλλά της άσκησης
ενός άλλου θεμελιώδουςδικαιώματος – αυτού τηςνομικήςπροστασίας.
13. Βλέποντας τηνπολυπλοκότητατων υπό εξέταση ζητημάτων, τα δικαστήριαενδέχεταινα μην είναι σε θέση
να αποφανθούν για καταγγελίεςμε επείγουσαδιαδικασίακαι ναπαρέχουνπροκαταρκτικές αποφάσεις.

Είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε ότιτα ζητήματαπου αντιμετωπίζουν τα δικαστήρια
περιλαμβάνουν τη δυσκολία νακρίνουντι είναιαπαραίτητογια την προστασίατηςανθρώπινης ζωής,
έχοντας παράλληλαυπόψη ότι το δικαίωμαστην αξιοπρέπεια του ανθρώπουείναι συνυφασμένο με το
εξίσου θεμελιώδες δικαίωμάτου στηνίδια τη ζωή, και ότιοι άνθρωποιχρειάζονταικοινωνικές επαφές.
Πρέπει να γίνει κατανοητόότιμπορεί να χρειαστούν εβδομάδες, ακόμη καιμήνες, μέχρι ναμπορέσει το
νομικό σύστημα νααξιολογήσει όλααυτά ταμέτρα.
14. Εν τω μεταξύ, παρόλοπου ορισμένααπό τα μέτραθέτουν σαφώς ερωτήματαως προςτο εάν είναι επαρκή
και αναλογικά, και εγγυώνται ίση μεταχείρισηστουςδιάφορουςκοινωνικούςπαράγοντες, οι πολίτεςόλων
των θρησκειώνκαιπεποιθήσεων πρέπεινα έχουν υπομονή και καλή θέληση. Πρέπει να συνεχίσουν να
ακολουθούντουςεπίσημους κανονισμούςπου έχουν σχεδιαστεί γιανα προστατεύουντουςάλλους από
μολύνσειςκαινα προσφέρουντη βοήθειάτουςσε μέρη όπου οι περιορισμοί στηνκοινωνική ζωή προκαλούν
ειδικέςδυσκολίες.

